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PLANTEN IN DE HENS VOOR DE WETENSCHAP
• Plantenecologen simuleren
savannebrand bij Radix
• Proef moet aantonen waarom
plant overleeft of niet

Het lijkt op vandalisme. Op een
pallet in een loods achter Radix
staan tientallen door het vuur aangevreten jonge Afrikaanse tropische planten. Grijze pvc-buizen
doen dienst als potten. De bladen
hangen er slapjes bij, het groen is
hier en daar geblakerd. Een vijftal
meter verderop staan zeven planten lijdzaam te wachten op het
vuur. Onderzoeker Imma Oliveras
(Marie Curie-Fellow) en hoogleraar
Elsa Pastor brengen houtwol aan
voor een klein savannebrandje.
Pastor is chemisch ingenieur
aan de universiteit van Barcelona
en gespecialiseerd in vuur. Zij is
speciaal voor dit klusje ingevlogen. In een paar dagen tijd worden zo’n vijftig van dit soort kleine
brandjes veroorzaakt. In totaal 27
verschillende bos- en savanneplanten ondergaan een korte
brand van exact 40 seconden. Sensoren in het vuur houden de tem-

‘Brandprofessor’ Elsa Pastor uit Barcelona (links) en onderzoeker Imma Oliveras (rechts)
zetten in de naam der wetenschap planten in de ﬁk.

peratuur nauwkeurig bij. Dit is wetenschappelijk verantwoord ﬁkkie
stoken.
Toch is de sfeer lacherig en
licht opgewonden. Nieuwsgierige
collega’s komen een kijkje nemen. Elmar Veenendaal, universitair hoofddocent van de leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer, heeft er lol in. Maar haast
zich uit te leggen dat het hier om

een serieus experiment gaat. De
proef simuleert een echte savannebrand.
Zo’n brand in het echt heeft effecten die we niet helemaal begrijpen. Sommige planten overleven
de brand, andere niet. Hoe komt
dat, wil Veenendaal weten. Heeft
dat misschien te maken met hun
wortelstelsel? De nieuwsgierigheid richt zich met name op de

soorten die in het overgangsgebied tussen savanne en bos voorkomen. ‘Van typische bos- of typische savanneplanten weten we wel
ongeveer hoe het zit. Maar in die
overgang is dat niet duidelijk.’
Na de brand gaan de planten
weer een paar maanden de kas in
om het effect te volgen. Later dit
jaar starten experimenten in Afrika. In het echt. RK

HERPESVIRUS KAAPT AFWEERSYSTEEM KARPERS
• Virus dat mensen koortslip
geeft, is dodelijk voor karpers
• Herpes heeft lang geleden
interleukine-10 van vissen
‘gepikt’

Een dodelijk virus bouwde meer
dan 400 miljoen jaar geleden een
molecuul van het afweersysteem
van vissen in zijn genoom, tonen
Wageningse celbiologen voor het
eerst aan. Daardoor kan dit koiherpesvirus de afweer van karpers
en sierkarpers (koi) omzeilen.
Het koiherpesvirus is een neefje
van het herpesvirus dat bij mensen
een koortslip veroorzaakt. Het is
een zogenaamd ‘intelligent’ virus,
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dat zich tijdens een aanval vermeerdert en daarna in een soort slaapstand terechtkomt. Het wordt weer
wakker door bijvoorbeeld verminderde weerstand. Karpers krijgen
geen koortslip van het herpesvirus;
90 procent gaat dood.
Bij de besmetting met het herpesvirus speelt het molecuul
interleukine(IL)-10 een cruciale rol,
ontdekte onderzoeker Maria Forlenza met collega’s bij de leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie.
Normaliter komt IL-10 in actie nadat het aangeboren en snelle afweersysteem van de vis het virus onder controle heeft gehouden door
omringende cellen te doden. Daarna activeert IL-10 het aangeleerde
en trage afweersysteem. Dat maakt

antistoffen aan die het virus uitschakelen. Timing is hier heel belangrijk; als IL-10 te vroeg ten tonele
verschijnt, werkt het afweersysteem
niet meer.
Precies daar maakt het herpesvirus gebruik van. Lang geleden heeft
het virus een stukje DNA met IL-10
van een gastheer ‘gekaapt’. Forlenza: ‘Het virus heeft inmiddels zijn
eigen versie van IL-10. Dit gen zorgt
ervoor dat, zodra de infectie begint,
er veel viraal IL-10 wordt aangemaakt. Dan denkt het afweersysteem van de vis: ik hoef niet te reageren.’
De uitwisseling van genetische
informatie tussen virus en gastheercel was al eerder vastgesteld bij
zoogdieren. Forlenza en haar colle-

ga’s hebben als eerste deze functie
van IL-10 in een vis gevonden. De
ontdekking is belangrijk nieuws
voor de evolutiebiologen. Die dachten aanvankelijk dat de overdracht
van IL-10 naar het herpesvirus zo’n
100 miljoen jaar oud was. Nu hij
ook in het koiherpesvirus blijkt te
zitten, moet de overdracht zo’n 300
tot 400 miljoen jaar geleden hebben
plaatsgevonden, schat Forlenza.
Maar de ontdekking heeft ook
praktische betekenis. ‘Met deze
kennis kunnen we een minder
agressief herpesvirus maken. Als je
de kweekvissen eerst in contact
brengt met dit minder agressieve virus, gaan ze antilichamen aanmaken. Dan heb je een vaccin tegen
herpes.’ AS

